
H E N R Y K  S A M S O N O W I C Z 

Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba przeprowadzenia 

dyskusji nad stanem nauki i szkolnictwa wyższego i że potrzeb-

ne będą kolejne działania w tym zakresie. Dorobek uzyskany 

w ostatnim ćwierćwieczu na pewno zasługuje na uznanie. Nie 

zmienia to faktu, że istnieje nadal wiele niekorzystnych zjawisk 

dotyczących i organizacji nauki, i działalności szkół wyższych. 

Nie pretendując do pełnego wyczerpania wszystkich proble-

mów dotyczących dziedziny edukacji wyższej i prowadzonych 

badań, warto przedstawić przynajmniej niektóre problemy, dys-

kutowane obecnie przez różne środowiska naukowe.
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Jedną z najważniejszych spraw wymagających stałej 
dyskusji jest problem organizacji szkół wyższych, któ-
rych jest obecnie ponad 400. W tym przypadku jed-
nak ilość nie przekłada się na jakość i należy się zasta-
nowić, dlaczego w rankingu wyższych uczelni świata 
placówki w Polsce zajmują bardzo odległe miejsca. 

Warto zapewne raz jeszcze pochylić się nad zagad-
nieniem zasadniczym: jaki cel ma przyświecać istnie-
niu szkół wyższych? Teoretycznie rzecz biorąc, stoją 
przed nimi dwojakie cele. Po pierwsze, powinny przy-
gotowywać do zawodu możliwie wysoko kwalifi kowa-
nych specjalistów, po drugie – prowadzić badania na-
ukowe. Realizacja tych obu zadań wymaga posiadania 
właściwej kadry nauczającej, istnienia odpowiedniej 
bazy technicznej – pracowni naukowych, laborato-
riów, ośrodków doświadczalnych, bibliotek, zaplecza 
technicznego. Do prawidłowego funkcjonowania 
wyższej uczelni konieczna jest współpraca z możliwie 
licznymi ośrodkami krajowymi, a przede wszystkim 
z międzynarodowymi. Bez stałych kontaktów, wy-
miany kadry nauczającej i studentów, w warunkach 
globalizacji wiedzy nie można realistycznie myśleć 
o oderwaniu od osiągnięć i metod badawczych w skali 
powszechnej. Nie zawsze i nie wszędzie te warunki są 
możliwe do spełnienia, jako że, po pierwsze, uczelnie 
nie mają odpowiednich możliwości fi nansowych, a po 
drugie – nie wszystkie uczelnie są przygotowane do 
realizowania tak pomyślanych zadań. Konieczne jest 
w tych działaniach podejmowanie badań, których 
tematyka dotyczy problemów ogólnych. Nie wydaje 
się, by ten wymóg dotyczył jedynie nauk ścisłych czy 
wdrożeniowych. Przez pryzmat nawet drobnych za-
gadnień można dostrzegać bądź zjawiska powszech-
ne, bądź problemy przydatne do podejmowania te-
matów jednostkowych, których poznanie może mieć 
znaczenie w szerszym wymiarze.

Reformy przeprowadzone w czasie naszej transfor-
macji ustrojowej z jednej strony przyniosły wzrost licz-
by studiujących, co należy uznać za bardzo korzystne 
zjawisko, z drugiej strony jednak liczebność kadry, 
szczególnie specjalistów najwyższej klasy, nie ulega-
ła odpowiednio dużemu zwiększeniu. Liczba szkół 
wyższych także wzrosła, ale nie zawsze ich jakość od-
powiada wymaganiom współczesnej nauki. Niekiedy 

poszczególne placówki szkolnictwa wyższego trudno
uznać za ośrodki badań naukowych czy nawet za wio-
dące jednostki studiów zawodowych. Nie są bowiem
jednoznacznie oceniane uczelnie stanowiące specjali-
styczne ośrodki szkolenia zawodowego, jako że w nie-
których z nich, poza kształceniem najwyższej klasy 
specjalistów, prowadzone są także prace badawcze.

Różna jakość szkół wyższych wynika też z istnienia 
wielu instytucji niepublicznych. Wśród ponad 400
uczelni wyższych istniejących w Polsce około trzech
czwartych należy do kategorii szkół zawodowych,
przy czym niektóre (można przyjąć, że około jednej
dziesiątej) fi gurują wśród placówek wysoko ocenia-
nych. Istnienie tych mniej znaczących jest w interesie
społecznym, ale wymaga on innego niż dotychczas
i mniej sformalizowanego klasyfi kowania uczelni.
Ich miejsce powinno być dokładniej określone, przy 
czym nie można sądzić, że za jakość wykonywanej
pracy ma odpowiadać cała uczelnia. Niekiedy jedna 
katedra czy jedna pracownia może decydować o wy-
sokich ocenach badań i nie wydaje się słuszne stoso-
wanie przeciętnej w ocenach prac takiej placówki.
Wiąże się ten problem z kwestią fi nansowania pla-
cówek niepublicznych, z odpowiedzią na pytanie, czy 
świadczenia z kasy państwowej mają tylko dotyczyć
ewentualnych zwycięzców konkursów grantowych,
czy w interesie społecznym nie jest wskazane wspo-
maganie tych uczelni – przynajmniej niektórych –
z kasy państwowej i – na pewno – samorządowej.

Współczesne potrzeby wymagają wypracowania bar-
dziej adekwatnych dziś form edukacji na wszystkich
poziomach, niepetryfi kujących dotychczasowych
kształtów organizacyjnych, lecz otwartych, umożli-
wiających większą swobodę w doborze wybranych
kierunków wiedzy. Wymagają także ulepszenia spo-
sobów fi nansowania badań naukowych i edukacji
wyższej. Przyjęcie modelu bolońskiego (który jednak 
zaczyna w Europie budzić coraz większe wątpliwo-
ści) zakłada trzy etapy edukacji. Najwyższy, który ma 
prowadzić do uzyskania doktoratu, jest też realizowa-
ny w szkolnictwie niepublicznym. Wątpliwości z tym
związane dotyczą jednak odpowiedzi na pytanie,
czym ma być stopień doktora – świadectwem ukoń-
czenia kolejnego etapu studiów czy potwierdzeniem
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uzyskania znaczących wyników naukowych. Wydaje
się, że właściwa byłaby ta druga odpowiedź.

Na pewno sprawa fi nansowania nauki wymaga stałe-
go monitoringu. Można odnotować poprawę w tym
zakresie, ale wciąż istnieją przynajmniej dwa zasad-
nicze mankamenty: nierówne traktowanie różnych
dyscyplin naukowych i nadmiernie sztywne przepi-
sy dotyczące zakresu i kierunków kształcenia. Jest
rzeczą oczywistą, że są nauki wymagające wyższych 
nakładów i inne, mniej kosztowne. Niemniej nawet
te najtańsze, przede wszystkim humanistyczne, mu-
szą mieć warunki do prowadzenia badań tworzących
podstawy nowoczesnego społeczeństwa. Humani-
styka skupia dyscypliny badawcze, które kształtują 
kulturę, uczą wiedzy o społeczeństwie, pozwalają na 
wyciąganie szerszych wniosków. Bez wiedzy o wspól-
nocie, w której żyjemy – jej przeszłości, dokonaniach,
błędach, postulowanych wartościach – trudno my-
śleć o właściwym stosunku do ludzi i świata.

Dyscypliny humanistyczne, tak jak i niektóre inne na-
uki podstawowe, są stosunkowo tanie, ale wymagają 
uzyskiwania stałych środków fi nansowych. Chyba 
zbyt duże są tu różnice w fi nansowaniu różnych grup
nauk – wdrożeniowych i podstawowych – widoczne
przede wszystkim w możliwościach placówek badaw-
czych Polskiej Akademii Nauk (m.in. w uposażeniu
jej pracowników naukowych). Ten stan rzeczy wie-
dzie nie tylko do degradacji wielu placówek prowa-
dzących badania podstawowe, lecz także do obniża-
nia jakości prowadzonych tam badań, między innymi
przez podejmowanie przez pracowników naukowych
pracy na (dwóch, niekiedy i trzech) uczelniach wyż-
szych. W oczywisty sposób odbija się ten stan rzeczy 
na jakości prac badawczych, a także na podejmowa-
nej w tych uczelniach działalności dydaktycznej. 

Są oczywiście w Polsce dyscypliny, na których polu
można odnotować wiele sukcesów w skali między-
narodowej. Z nauk o człowieku warto by tu wymie-
nić archeologię, wykorzystującą z powodzeniem 
nowoczesne metody badań, socjologię, której przed-
stawiciele zajmują poczesne miejsce w światowej or-
ganizacji tej dyscypliny, nie mówiąc już o tych dzie-
dzinach, które stanowią oczywistą domenę polskich 

badań, takich jak historia czy literatura ojczysta. 
Szczególnie znaczące sukcesy odnoszone są w ob-
szarze tych kierunków badań, które ukazują zagad-
nienia w szerokim kontekście europejskim czy na-
wet światowym. Podobnie jest w przypadku innych 
dyscyplin – astronomii, fi zyki teoretycznej – na ogół 
jednak sukcesy święcą one w placówkach zagranicz-
nych, mogących zapewnić lepsze warunki pracy. 

W rozwoju kultury narodowej, kształtowaniu szer-
szych horyzontów intelektualnych społeczeństwa 
warto podkreślić znaczenie badań regionalnych, fi -
nansowanych głównie przez samorządy terytorialne. 
Nie zawsze i nie wszędzie mają one ku temu odpo-
wiednie środki. Ponadto prowadzone prace są niekie-
dy nieco zbyt mikrografi czne, odtwórcze i otwierają 
zbyt mało nowych możliwości poznawczych. 

Czy wobec niedostatków fi nansowych budżetu pań-
stwa można zmienić ten stan rzeczy? Wydaje się, że 
jest to możliwe pod warunkiem przeprowadzenia 
merytorycznej kontroli placówek naukowych w Pol-
sce. Została ta działalność już podjęta w skali pań-
stwowej, może jednak warto ją nieco ulepszyć. Oce-
na przeprowadzana okresowo powinna dotyczyć nie 
tyle takich instytucji, jak uczelnie wyższe i wydziały 
PAN, ile poszczególnych placówek badawczych 
(instytutów, katedr, pracowni, zakładów). W naj-
bardziej renomowanych uczelniach, także w insty-
tutach badawczych, istnieją placówki (wydziały, 
katedry) słabe, a z kolei nawet w nie najlepszych 
szkołach wyższych czy ich placówkach odnotować 
można niekiedy znakomite osiągnięcia indywidual-
ne lub zespołowe. 

Z zagadnieniem jakości uczelni wiąże się sprawa właś-
ciwego kształcenia nauczycieli. Sztywne, tradycyjne 
formy edukacji utrudniają właściwe przygotowanie 
kadry nauczającej w szkolnictwie średnim. Wydaje się, 
że bariery dzielące poszczególne kierunki w ramach 
wydziałów, katedr czy innych form organizacyjnych 
nie ułatwiają korzystania z nowocześniejszych metod 
kształcenia i przygotowywania zarówno pracowni-
ków naukowych, jak i nauczycieli w szkołach średnich. 
Należy się zastanowić, czy dominująca obecnie orga-
nizacja systemu studiów musi być podporządkowana 
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tradycyjnym formom, które, po pierwsze, ograniczają 
interdyscyplinarność poszczególnych kierunków wie-
dzy, a po drugie, zawężają możliwości wyboru poszu-
kiwanych treści przez studentów. Obecne struktury 
szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie nauk 
podstawowych, nie sprzyjają innowacyjności kształ-
cenia i podejmowaniu nowatorskich prac badaw-
czych. Przykładowo: nie sposób dzisiaj przy naucza-
niu w nowoczesny sposób historii nie uwzględniać
równorzędnych dziedzin pokrewnych – archeologii,
antropologii kultury, ekonomii, politologii, prawa. Po-
dobnie trudno wyobrazić sobie nauczanie fi zyki teo-
retycznej bez znajomości wielu dziedzin matematyki
czy informatyki, medycyny bez elementów psycholo-
gii. Nadmierne regulowanie przepisów określających
przedmioty i treści nauczania prowadzi w mniejszym
stopniu do ulepszania toku studiów, a w większym –
do nadmiernej biurokratyzacji studiów akademickich.

Dobrym przykładem tego zjawiska są regulacje do-
tyczące klasyfi kacji placówek naukowych, prowa-
dzące do ich oceny i – w efekcie – do wysokości fi -
nansowania. Czy rzeczywiście w każdej dyscyplinie
o wartości prac powinien decydować język angiel-
ski? W przypadku muzykologii na pewno bardziej
potrzebny jest język włoski, w przypadku historii
czy literatury ojczystej – język rodzimy. Podobnie
jak w pracach dotyczących regionalnej czy nawet lo-
kalnej kultury, zabytkoznawstwa czy etnologii.

Nie zostały rozwiązane różne problemy dotyczące 
reformy ścieżek kariery naukowej. Ograniczanie 
liczby lub likwidowanie stanowisk asystentów nie 
wydaje się słuszne, biorąc pod uwagę potrzebę 
terminowania młodych adeptów nauki u swych 
mistrzów. Obecnie na uczelniach 50 procent pra-
cowników zajmuje etaty adiunktów, które (po-
dobnie jak asystenckie) powinny być ograniczane 
w czasie i stanowić tylko niezbyt długi etap drogi 
naukowej. Bardzo istotnym postulatem jest zre-
formowanie prowadzonych konkursów na stano-
wiska w placówkach badawczych. Niestety w wielu 
przypadkach są to działania pozorne, mające na 
celu zatrudnienie z góry wybranej osoby. Zapewne 
w niektórych przypadkach może to być uzasadnio-
ne w warunkach tworzenia przez kierownika zakła-

du zespołu badawczego, ale na ogół takie działanie
stanowi wypaczenie idei konkursu. Należy się za-
stanowić, czy nie wykorzystać doświadczeń wielu
krajów (Niemiec, Francji, USA), wprowadzając
przy zatrudnianiu nowego pracownika obowiąz-
kową wymianę kadry między poszczególnymi pla-
cówkami naukowymi. Warto też wprowadzić stały 
system wymiany pracowników instytutów nauko-
wych PAN i jednostek wyższych uczelni.

Wszystkie te i liczne inne zmiany postulowane przez
środowisko naukowe, dotyczące między innymi
współpracy z przemysłem, z towarzystwami nauko-
wymi i regionalnymi, mogą i powinny być monito-
rowane nie tylko przez powołane do tych działań
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lecz
także przez organ (lub regionalne organy) społecz-
ny. Zrealizowane już, przynajmniej w pierwszej
wersji, postulaty Polskiej Akademii Umiejętności
dotyczące ustanowienia Państwowych Funduszów 
poszczególnych gałęzi nauk są słuszne i godne roz-
wijania. Dodać tu trzeba, że badania w zakresie
wielu badań podstawowych wymagają uzyskiwania 
stałych środków na działalność statutową – działal-
ność, która umożliwiłaby stałe działania poznawcze,
dotyczące różnych dziedzin nauki. Do ciał, które
formułowałyby odpowiednie przepisy, powinni być
powoływani członkowie wybierani przez instytucje
takie jak wydziały Polskiej Akademii Nauk, Akade-
mii Umiejętności, Towarzystwa Naukowe, być może
także, w wypadku niektórych nauk, przez gremia 
wywodzące się z kręgów gospodarki narodowej.

Na pewno do przeprowadzania ocen – i co za tym
idzie, do właściwego fi nansowania placówek – po-
winni być powoływani uczeni zagraniczni. Ich udział 
wzmacniałby kontakty międzynarodowe, niestety 
obecnie nie najlepiej się rozwijające, a z którymi
współpraca stanowi konieczny warunek rozwoju
nauki, przejmowania nowych metod i nowych po-
mysłów badawczych. Warto podkreślić, że nie za-
wsze możliwe jest planowanie badań naukowych.
Zmiany zachodzące w metodach poznawczych,
twórcze osiągnięcia wielu dyscyplin otwierają każ-
dego niemal roku różne, niekiedy nieoczekiwane
perspektywy badawcze.             |
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